
Anunţ licitaţie pentru concesiune terenuri aparţinând domeniului privat al comunei
Sudiţi, judeţul Ialomiţa

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1.  Informaţii  generale  privind  concedentul,  în  special  denumirea,  codul  fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăriei  Comunei  Sudiţi,  Sf.  Pantelimon  nr.  39,  com.  Sudiți,  jud.  Ialomița,  telefon
0343.103.946, e-mail: primariasuditi@yahoo.com, cod fiscal 4231865.
2.  Informaţii  generale  privind  obiectul  concesiunii,  în  special  descrierea  şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Terenurile  sunt  situate  în  incinta  fostului  CAP  Sudiţi,  judeţul  Ialomiţa  şi  aparţine
domeniului privat al comunei Sudiţi, conform HCL 34/12.05.2022 şi OUG 57/2019.

-Tarla 41, parcelă 1923, lot nr. 1, cf 25405 – suprafață 9498 mp 
-Tarla 41, parcelă 1923, lot nr. 2, cf 25404 – suprafață 9497 mp 
-Tarla 41, parcelă 1936 / 3, lot nr. 2, cf 22893 – suprafață 19926 mp 
-Tarla 41, parcelă 1925 / 10, lot nr. 2, cf 22891 – suprafață 1235 mp 
-Tarla 41, parcelă 1933 / 1, cf 20886, suprafață 3245 mp 
-Tarla 41, parcelă 1913 / 1, cf 20124 – suprafață 8300 mp 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Sudiţi.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura  Primăriei  Comunei  Sudiţi,  comuna  Sudiţi,  Strada  Sf.  Pantelimon  nr.  39,
județul Ialomiţa
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
 - gratuit
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09/06/2022, ora 13.00 (minim 5 zile
lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.  Data  limită  de  depunere  a  ofertelor: 21/06/2022,  ora  13.00.  (minim  20  zile
calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Sudiți, comuna Sudiţi, Strada Sf.
Pantelimon nr. 39, județul Ialomiţa
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
21/06/2022,  ora 14.00, la  sediul Primăriei  Comunei  Sudiți,  comuna Sudiţi,  Strada Sf.
Pantelimon nr. 39, județul Ialomiţa, sala de ședințe.
6.  Denumirea,  adresa,  numărul  de  telefon,  telefax  şi/sau  adresa  de  e-mail  ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului
Ialomița, Slobozia,  b-dul.  Cosminului,  nr.  12,  cod  postal:  920030,  judetul  Ialomita.



Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266. E-mail: tr-ialomita-
pgref@just.ro,  infopubil@just.ro
7.  Data  transmiterii  anunţului  de  licitaţie  către  instituţiile  abilitate,  în  vederea
publicării: 27/05/2022
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